
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Usnesení z veřejného zasedání 

zastupitelstva obce Chotyně  

konaného dne 18. listopadu 2009. 
Obecní zastupitelstvo po projednání: 

1. Bere na vědomí, že zasedání se zúčastnilo 13   

zastupitelů. 

2. Schvaluje všemi hlasy delegování starostky na 

řádnou valnou hromadu společnosti ČSAD Libe-

rec, a.s., která se koná 25. listopadu 2009 od 10 

hodin v Grandhotelu Zlatý lev. 

3. Schvaluje všemi hlasy prodej pozemku označe-

ného písmenem b o velikosti 0,35 m2 z  p. p. č. 

315/1 v k.ú. Chotyně  

4. Bere na vědomí žádost o přijetí obce Janovice 

v Podještědí do svazku obcí Mikroregion Hrá-

decko-Chrastavsko a pověřuje starostku hlasová-

ním pro přijetí obce Janovice v Podještědí jako 

řádného člena svazku obcí Mikroregion Hrádecko-

Chrastavsko. 

5. Schvaluje všemi hlasy podání žádosti o dotaci 

v rámci výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí 

dotací v roce 2010 z programu Podpora bydlení, 

podprogram c) 117 514 „Podpora výstavby pod-

porovaných bytů pro rok 2010“.  Zastupitelé byli 

seznámeni a  jsou si vědomi všech závazků, které 

z poskytnutí dotace vyplývají.  

Jedná se o dotaci na  výstavbu Domu s pečovatel-

skou službou ve výši až 650 000,- Kč na jeden byt. 

Získání dotace by nám velmi pomohlo při financo-

vání výstavby DPS, takže prosím, držte všechny 

palce a pěsti, aby obec dotaci získala. 

6. Schvaluje všemi hlasy 3. změnu rozpočtu na rok 

2009: 

Příjmy 

splátky půjček od obyvatel +      30 000,- 

volby do Evr. parlamentu -            282,20 

dotace ze státn. rozpočtu +      40 000,- 

dotace od krajů – neinvest. +      24 000,- 

dotace od krajů – invest. +      10 000,- 

odvádění a čištění odpad. vod +        5 000,- 

dary – oslavy   +        5 000,- 

komun. služby a úz. rozvoj +    100 000,- 

celkem příjmy      +     213 717,80  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přesuny v rámci rozpočtu 

půjčky na byt. výstavbu  -  200 000,- 

přesouvá se na: 

platy zaměstnanců  + 100 000,- 

ostatní osobní výdaje-dohody + 100 000,- 

 

pitná voda   -     30 000,- 

odvádění a čištění odpad. vod -     30 000,- 

péče o vzhled obcí, veř. zeleň -     40 000,- 

přesouvá se na: 

bytové hospodářství  +  100 000,- 

 

činnost míst. spr. – knihy, tisk -     40 000,- 

přesouvá se na: 

činnost m. spr.–drobný hm. m. +    15 000,- 

činnost m. spr.–nákup služeb +    25 000,- 

 

Výdaje 

vnitřní obchod – internet +      5 000,- 

bytové hospodářství  +     30 000,- 

nebytové hospodářství  +     10 000,- 

volby do Evrop. parlamentu -           282,20 

úroky – úvěr   +     20 000,- 

tělových. činnost  +     10 000,- 

celkem výdaje   +     74 717,80 Kč 

 

úvěr od KB na opravy kom. + 1 161 989,- 

splátka úvěru   -   500 000,- 

Financování   -    800 989,- Kč 

 

7. Schvaluje všemi hlasy Plán práce zastupitelstva 

na rok 2009. 

8. Schvaluje všemi hlasy Zřizovací listinu příspěv-

kové organizace ZŠ a MŠ Chotyně – č.j. 279/2009. 

9. Schvaluje všemi hlasy rozpočtové provizorium 

na začátek roku 2010 do doby schválení rozpočtu 

v únoru 2010.  

10. Schvaluje všemi hlasy ponechat výši poplatku 

za likvidaci komunálního odpadu na rok 2010 ve 

výši 350,- Kč na osobu včetně dosud platných 

osvobození od poplatku. 

 Z toho vyplývá, že poplatek za likvidaci odpadu 

v roce 2010 bude ve stejné výši jako letos. 
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V různém byly projednány tyto body: 

- Firma Stormen pro obec  zajišťuje zveřejnění a 

celkové zadání veřejné zakázky na zajištění úvěru 

na stavbu DPS za stejnou cenu jako VZ na stavbu 

DPS. Zastupitelé nemají námitky. 

- Zastupitelé byli seznámeni se žádostí  na 

pronájem pozemku p.č. 254/1 v k.ú. Chotyně 

(vedle Jednoty) na parkovací stání, zbytek jako 

zahradu. Zastupitelé s pronájmem souhlasí. 

- Zastupitelé projednali žádost  o zajištění 

přístupové cesty k parcelám pro výstavbu RD za 

restaurací U lip. Zastupitelé souhlasí se zajištěním 

přístupové cesty, pouze došlo k úpravě vedení – 

část povede po stávající komunikaci a následně 

zahne k domkům.  

- Starostka informovala zastupitele o výběru 

dodavatele stavby DPS. Celkem se do soutěže 

přihlásili 3 zájemci – BAK stav. spol. a.s., Stavby 

a.s. a CL  EVANS s.r.o. Vítězem výběrového 

řízení je firma EVANS, která měla všechny 

ukazatele nejlepší – cena stavby bez DPH je ve 

výši 53 494 114,- Kč, penále za nesplnění dílčí 

dodávky za den je ve výši 22 000,- Kč a penále za 

nesplnění celkové stavby za den je ve výši 5 000,- 

Kč. 

- Zastupitelé se opět zabývali možností protažení 

plynovodu po Dlouhé mezi k domům na konci 

obce. Jedná se o velkou vzdálenost a pravděpo-

dobně malý počet připojených. Starostka zjistí 

další informace na RWE a u dalších obyvatel této 

části obce. 

 

Den otevřených dveří  
SDH Chotyně 

Tak jako každým rokem pořádalo Sdružení 
dobrovolných hasičů Chotyně v sobotu 
6.9.2009 „Den otevřených dveří“. Oproti mi-
nulému roku se počasí podstatně pohoršilo. 
Od samého rána bylo chladné počasí a ani 
v odpoledních hodinách se to nezměnilo.  
I přes tuto skutečnost se odpoledne pro děti 
vydařilo. Bylo vyplněno různými soutěžemi a 
též soutěží v malování na asfalt před naší ha-
sičárnou. Děti byly za tyto soutěže odměněny. 
Návštěvníci si mohli prohlédnout hasičskou 
techniku a nová moderní vjezdová vrata, fi-
nancovaná z rozpočtu obce. Dále byla předve-
dena ukázka zásahu hasičů. Děti si mohly 
v hasičské klubovně vyzkoušet střelbu ze 
vzduchovky na elektronický terč, což bylo fajn 
vzhledem k nepříznivému počasí. Vzduchov-
ky a počítačovou techniku s sebou přivezli 
vojáci z Liberce z protichemické brigády, kteří 
také předvedli svoji protichemickou výzbroj.  

Vedoucí našich mladých hasičů se věnovali 
zejména malým návštěvníkům, kterým se ve-
lice líbily skládačky – puzzle. Ti starší si mohli 
vyzkoušet vědomostní test. 
Poděkování patří našim sponzorům – jakož 
jsou již tradičně Fa ELAS Hrádek nad Nisou, 
paní Koutníková, Obecní úřad Chotyně, Auto-
trend Liberec. Poděkování též patří i všem  
členům SDH a jejich rodinným příslušníkům 
za pomoc při organizaci akce. 
Dále bych chtěla touto cestou velice poděko-
vat p. Malenovi, který nám pomohl při získání 
dotace z „Programu 99“ – což jsou akce finan-
cované z rozhodnutí Zastupitelstva a Rady Li-
bereckého kraje. Získali jsme dotaci ve výši 50 
tis. Kč. Tyto finanční prostředky budou všech-
ny využity pro naše mladé hasiče, např. na 
nákup pracovních oděvů, savic, proudnic, 
opasků, přileb, džberovek.  
Ještě jednou moc děkujeme.  
     za SDH Ilona Moravcová 
 

Historie železniční trati 

Liberec – Zittau 
Trať Liberec – Zittau byla uvedena do pro-

vozu 1. prosince 1859 a navazovala na trať 

Pardubicko-libereckou, která  byla v plném 

rozsahu uvedena do provozu 1. května 1859. 

Tím došlo k propojení Dráţďan s tehdy vel-

mi průmyslovým Libercem a dalšími význam-

nými průmyslovými či vojenskými městy, ja-

ko byl Turnov, Dvůr Králové nad Labem, Ja-

roměř – Josefov, Hradec Králové a v té do-

bě nevýznamnými Pardubicemi, kde se pro-

vizorně napojovala na trať Olomoucko-praţ-

skou. Tím se dosáhlo spojení ač oklikou 

s Prahou, Olomoucí a Vídní. I kdyţ se řekne 

oklikou, i pro běţného cestujícího to bylo 

zkrácení jízdy z Liberce do Prahy o jeden 

den a do Vídně více jak o dva dny, nehledě 

na přepravy nákladní, kdy tehdy jeden ná-

kladní vůz nahradil přibliţně šest těţkých 

formanských povozů a z Liberce do Prahy 

trvala cesta 4 dny zatímco vlakem pouhé 

dva dny (tehdy se jezdilo pouze za dne).  

Původní záměr stavitelů Pardubicko-liberec-

ké trati bylo přímé spojení Dráţďan a Li-

berce s Vídní, jak byla i později dostavěna 

z Rosic nad Labem směrem na Havlíčkův 



(Německý) Brod, Jihlavu a Znojmo do Vídně. 

Byla to tehdy nejpřímější, nejkratší a nej-

rychlejší spojnice ve směru sever – jih.  

První zmínky o poţadavku stavby tratě Libe-

rec – Zittau se datují z 15. srpna 1841 kde 

je i zmínka o přímém spojení  s Lipskem a 

Dráţďany směr Berlín. Potom přišla v roce 

1843 nabídka přímo od Pruska vystavět ţe-

leznici Zhořelec – Liberec. Jednání ale ne-

měla zdárný průběh.  Zlepšení nastalo aţ 

v roce 1853, kdy se vloţil do jednání Lie-

bieg. Připravená smlouva mezi Pruskem a Ra-

kouskem byla 24. dubna 1853 Rakouskem 

zamítnuta. 23. října 1853 byla konečně 

stavba trati schválena a podepsána. Musí se 

podotknout, ţe pak začaly další potíţe.  Na-

příklad, kde bude v Liberci nádraţí – zda 

dole při řece nebo na kopci na Jeřábu. S o-

hledem i k trati Pardubicko-liberecké byl 

vhodnější Jeřáb. Dále lobovali různí podni-

katelé, aby vedla co nejblíţe jejich firem 

(proto se tak klikatí).  Je třeba doplnit, ţe 

trať z Liberce do Zittau tehdy stavěla Pru-

ská (Saská) strana a s velkou pečlivostí a 

také velmi dlouho ve srovnání s navazující 

tratí Pardubice – Liberec. Přesto tato paro-

strojní trať patřila k jedněm z nejstarších 

na území Království českého. 

1839 Severní dráha císaře Ferdinanda, první 

část Vídeň – Břeclav – Brno, celá trať byla 

dokončena do Haliče v roce 1843 

1845 Olomouc – Praha 

1850-1851 Praha – Dráţďany 

1855 Buštěhradská dráha 

1856 Brno – Rosice – Střelnice 

1858 UTD Ústecko-teplická dráha 

1857-1859 Jihoseveroněmecká spojovací 

dráha – Pardubicko-liberecká s odbočkou do 

Malých Svatoňovic 

1859 Liberec – Zittau 

1859-1862 Praha – Plzeň – Domaţlice – 

Bavorsko 

                            ing. Jaromír Tauchman 

 
Kontrola České inspekce životního 

prostředí 
V pátek 27. listopadu jsem měla na obec-

ním úřadu kontrolu České inspekce životního pro-

středí na kácení stromů. Kontrola přišla na základě 

anonymního udání. Vím, kteří dva naši občané za 

tím udáním stojí  a vůbec bych se o tom nezmiňo-

vala, kdybych jim nechtěla vzkázat, že kontrola ne-

našla žádné nedostatky. Ano, kácíme, protože je 

doba kácení a protože nám více záleží na bezpeč-

nosti lidí. Stromy mám ráda, staré stromy jsou ú-

žasné a jako obec na jejich údržbu dáváme dost pe-

něz na zdravotní a udržovací prořezávky. Ale 

strom nesmí ohrožovat ani člověka  a ani domy.  

Kácet ještě budeme dál – smrk vedle budovy ma-

teřské školy a lípu u silnice také naproti mateřské 

škole a určitě ještě i další. 

                                             starostka 

 

České zvyky a obyčeje 
Od adventu k Vánocům 

Adventní věnce zdobí v předvánoční době 
řadu domácností. Ty čtyři svíčky na stůl 
v tomto období jednoduše patří. Není ale 
jenom kvůli navození sváteční atmosféry. 
Adventní doba trvá čtyři týdny a její název 
pochází z latinského adventus, coţ v pře-
kladu znamená narození Jeţíše Krista. První 
svíčku jsme letos zapálili 29. listopadu. 
Prvním adventním svátkem je den sv. Ondře-
je – 30. listopad. Druhým adventním svát-
kem je 4. prosince – sv. Barbora. Třetím 
adventním svátkem je 6. prosince – sv. Mi-
kuláš a čtvrtým adventním svátkem je 13. 
prosince – sv. Lucie. Mezi další adventní 
svátky patří tři vánoční svátky a hlavně 
dětmi tolik očekávaný Štědrý den – 24. pro-
sinec. Tento den dříve býval dnem postním. 
Hladovci vyhlíţeli na nebi první hvězdu, pro-
toţe ta byla znamením, ţe mohou usednout 
ke slavnostní večeři. Po východu první hvěz-
dy skončil adventní půst. Počet sedících  u 
štědrovečerního stolu nesměl být lichý, a 
tak lidé zvali hosty. Na Štědrý večer začí-
nalo vánoční koledování, které trvalo aţ do 
Tří králů. 
Prvním svátkem vánočním je Boţí hod váno-
ční 25. prosince. Slavnost Narození Páně, 
tedy oslava narození Jeţíše Krista, je pro 
křesťany nejdůleţitějším svátkem. V tento 
den se nesmělo pracovat.  
Druhý svátek vánoční, svátek svatého Ště-
pána – 26. prosince. Svatý Štěpán je patro-



nem koní. V tento den se před východem 
slunce nechávalo koním pouštět ţilou, aby 
byli zdraví a čilí po celý další rok. Někdy 
hospodáři hodili při mši hrst ovsa na kněze 
jako upomínku na smrt Štěpána, kterého 
Ţidé roku 37 našeho letopočtu ukamenovali 
před hradbami Jeruzaléma, protoţe hlásal, 
ţe Kristus je Mesiáš předpovězený proroky. 
Tradice štědrovečerního stolu 
Laskominy na svátečním stole se lišily hlavně 
podle oblasti. Jiná jídla si dávali lidé v úrod-
ných níţinách, na jiných si pochutnávali na-
příklad horalé. Velká pozornost se dříve vě-
novala nejen přípravě jednotlivých pokrmů, 
ale i svátečnímu stolu. Všechno mělo své mí-
sto a důvod pro umístění pokrmu. V jednom 
rohu stolu byl poloţen bochník chleba, který 
měl zajistit domácnosti dostatek jídla v ce-
lém dalším roce. Do druhého rohu hospodyně 
umístila slaměnku a dary pole – to proto, aby 
i následující rok přinesl dobrou úrodu. Na 
třetí roh se dávaly peníze, které měly rodi-
ně přinést bohatství. Na čtvrtém rohu bý-
vala miska s kousky jídla pro hospodářská 
zvířata. V některých regionech dávali misku 
pod stůl a obepínali ji řetězem nebo prova-
zem. To mělo po celý další rok zajistit sou-
drţnost rodiny, ale i ochranu stáda celého 
statku. 
Ať jiţ se tradičními postupy necháte inspi-
rovat nebo nikoli, jedno máme s našimi 
předky společné: Důleţitá je pohoda Vánoc. 
Alespoň v jediném dni v roce se zastavíme, 
celá rodina bývá pohromadě, jsme na sebe 
obecně hodnější a přívětivější. A to je to 
nejdůleţitější. 
                     

Pracovní doba na OÚ v době 

svátků 
pondělí 21.12.       7.00 – 11.00  12.00 – 16.00 

úterý 22.12.           7.00 – 11.30  12.00 – 14.30 

středa 23.12.          7.00 – 15.30 

pondělí 28.12.       7.00 – 11.00  12.00 – 15.00 

úterý 29.12.           7.00 – 11.30  12.00 – 14.30 

středa 30.12.          7.00 – 15.00 

čtvrtek  31.12.          ZAVŘENO 
 

 

KINO CHRASTAVA 
čtvrtek 17.12. v 18 hod. G-FORCE 

čtvrtek 17.12. ve 20 hod. PROTEKTOR 

pátek 18.12. ve 20 hod.  ZOUFALCI 

úterý 22.12. v 19 hod. PAMĚTNICE 

 

TIP NA DÁREK 

kniha Chotyně nebo Hrádecko-

Chrastavsko na starých pohlednicích 

obě k dostání v Chotyni na OÚ, cena 

390,- Kč 
 

Polední vánoční rozjímání 
v kapli sv. Barbory  

na Grabštejně 
 

Zveme všechny CHOTYŇÁKY a příznivce 
hradu Grabštejn dne 24. 12. na polední 

vánoční rozjímání  
(přesně ve 12 hodin) do kaple sv. Barbory 
na Grabštejně. Za doprovodu varhan si  
s A. a L. Velovými zazpíváme několik 
vánočních koled. U Světla z Betléma 

zapálíme svíčku a vzpomene na ty, co už 
s námi nejsou. 

  Dáme si medovinu (medovinu si každý 
platí sám), děti čaj, opět můžete dodat 

něco málo cukroví. Chvilku popovídáme a 
půjdeme domu k vánočnímu stromku. 

Sbor dobrovolných hasičů 

Chotyně vás zve na tradiční 

HASIČSKÝ BÁL 
V sobotu 16. ledna 2010  

od 20 hodin v sokolovně. 

Hraje skupina MIKE MUSIC. 

Bohatá tombola. 

Vstupné 70,- Kč. 

Přijďte podpořit naše hasiče!!! 
 
 

OÚ přeje krásné a pohodové 
vánoční svátky. 

 
Vydává Obecní úřad Chotyně, registrační číslo 

MK ČR E 11 793. 


